
D ~ L  INKILABI VE ATATURK'UN TURK DILINE 
BAKIS ACISI* 

Bu gun olumiinun 48. yll doniimunde Istanbul Universitesi mensuplari 
olarak Ataturk'un aziz hatlrasi onunde minnet ve gukran duygulari ile 
egilirken, ona gosterilecek en buyiik sayginm, Turk gen~ligine emanet 
ettigi Cumhuriyet'in, millet ve devlet varligirmnn temel dayanagi olan ilke 
ve inlullplannin bilin~li koruyuculu~u oldugu goriigunden hareket ederek, 
ben de sizlere Ataturk'iin, bir inkiliip konusu olarak ele aldigi Turk diline 
hangi ol~iilerle egildigini anlatmak istiyorum. 

Bilindigi gibi, dil, insanoglunun birbirleri arasindaki anlagmayi sag- 
lamak uzere k u ~ u k  ses birliklerine dayandirarak olugturdugu ve zamanla 
bir sistem haline getirdigi kelime ve soz kaliplari dunyasidir. Bu gorevi ile 
dil, ister y a d i  ister sozlu olsun, duygu ve diiguncelerimizin en iyi anlatim 
vasitasidlr. Yalnlz dille diigunebilecegimiz i~indir ki, dil aym zamanda 
duguncenin ve dugunmenin de en iyi vasitasidlr. Fakat unutmamak gerekir 
ki, bu anlagma sisteminde her toplum dunyayi kendi deger ol~ulerine gore 
seslendirmigtir. Bir fngilizin yarattigi dil ile Fransivn yarattigi dilin, Hint- 
linin yarattiB dil ile Cinlinin ve Japonun yarattigi dillerin birbirinden 
ayn mustakil diller olugu, toplumdan topluma degigen bu deger ol~iilerin- 
deki aynliklardan ve bunun tabii bir sonucu olan farkli gekillenmelerden 
kaynaklanmigtir. Bundan dolayi dil hem sosyal yapmin sadik bir aynasidir 
hem de fertlerin uzerinde sosyal bir manevi varlik niteligindedir. Onun bu 
vasfi, dili, ayni zamanda millet varli&nin ve milli gahsiyetin ifadesi demek 
olan kulturun de ayrilmaz bir parcasi durumuna getirmigtir. 

Bu kisa girigten sonra Ataturk'un Tiirk diline bakig aqsi uzerinde 
duralim : 

Ataturk'un dugunce sisteminin ozunde, Turk milletini ve milli degerleri 
on pllnda tutan bir ~agdaglagma ilkesi yer alir. Bu itibarla Ataturk, zaman 

* 10 Kaslm 1986 giinii istanbul Universitesince diizenlenen sempozyumda yapllan 
konugma. 
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zaman qaligmalarma bizzat katddiB "dil inlullbi" ile, Turk diline, devlet 
felsefesinin ve milli kultur politikasimn gerekli kildigi bir anlayigla yonel- 
migtir. Aslmda, Ataturk inkdlplan, dayandiklari fikir temelleri ve ulagmak 
istedikleri hedefler bakimindan, odak noktasinda, Turkiye Cumhuriyetini 
ebedi olarak yagatacak koklu tedbirlerin getirilmesi ve Turk milletinin qag- 
dag medeniyet seviyesinin on safinda yer alabilmesi ana ilkesinde birlegirler. 
Bunu bagka bir anlatimla dile getirirsek, diyebiliriz ki, inkillplarin amaci, 
Turk milletini en medeni, en geligmig ve en mureffeh bir millet olma noktasina 
ulagtumaktir. Ataturk bu amaci : 

" Yaptzgzmzz ve yapmakta oldugumuz inkzldplarzn gayesi Turkiye Cum- 
huriyeti halkznz tamamen asri ve biitiin mdna ve egkdliyle (gekilleri ile) medeni 
bir hey'et-i i~timaiye (toplum) haline isal etmektir (getirmektir). ~nkzldbzmzzzn 
umde-i asliyesi (temel prensibi) budur."l sozleri ile dile getirmigtir. Bu ba- 
kimdan Ataturk ilke ve inkildplan bir butunun birbirini tamamlayan hal- 
kalari durumundadlr; Turkiye Cumhuriyetini bu ana hedefe ulagtlracak 
duzenlemelerdir. Devlet hayatimizda son birkaq yiizyil iqinde kendini 
gosteren zaylfllk ve ~okuntuleri yenmek uzere bagvurulan fikir ve icraat 
hamleleridir. Goruliiyor ki, inkillplari milli gahsiyete ve " Tiirkliifiin gergek 
degerlerine kavugma miicadele~i"~ olarak nitelendiren Atatiirk'un de be- 
lirttigi uzere, bu inlullplar, Turk milletini bir fikir sistemi iqinde boyle bir 
hedefe ula~tirmak uzere bagvurulmug bulunan koklu duzenlemelerdir. 
Guciinu tarih guurundan alan qagdaglagma hareketleridir. f ~ t e  dil inlullbi 
da bunlardan biridir. 

Ataturk'un, dil inlullbi ile ulagilmasini istedigi hedefler, onun dilimize 
hangi aqdardan bakmg oldugu hususu ile ilgilidir. Bu bakig aqilarini dilin 
kultur hayatindaki ve milli kultur politikasindaki yeri, bir millet varh@ 
i ~ i n  tagidigi deger ve egtimin yayg~nlagtirilmasindaki onemi olarak baglica 
iiq ana noktada toplamak mumkiindur. Simdi bunlari b i rka~  madde halinde 
biraz aqiklayarak belirtmege qaligalim : 

1. Bir devlet ve fikir adami olan Ataturk, Turk diline oncelikle dilin 
bir millet varligi iqindeki yeri ve anlami agsindan egilmigtir. Ona gore 
millet; dil, kultiir ve gaye birligi ile birbirine bag'lz vatandaglarzn olugturdugu 
siyasi ve sosyal bir topluluk oldugundan, dil ile milleti birbirinden aylrmak 
mumkun degildir. 

Bir toplulugun millet vasif ve niteligini kazanabilmesi, ancak o millete 
has geligmig milli bir dilin varligi ile miimkun olabilir. 0 halde, Turk milleti 

Atatirk'iin S6ylev ve Deniecleri, C .  11, Turk inklllp Tarihi Enstitusu yay., Ankara 1961, 
s. 214. 

Utkan Kocatiirk, Atatcirk'in Fikir ve D~ip'inceleri, Ankara, Turhan Kitabevi 1984, s. 84. 
Afetinan, Medeni Bilgiler ve Mustafa Kemal Atatirk'iin El Yazzlan, Tiirk Tarih Kurumu 

yay., Ankara 1969, s. 18. 
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i ~ i n  igaret edilen geli~me hedefine paralel olarak Turk dili iqin de bir hedef 
belirlemek gerekiyordu. Bu hedef, Tiirkqeyi milli kiilturiimiizun eksiksiz, 
mukemmel bir anlatlm vasitasi haline getirebilmektir. Uzun vadede edebiyat, 
bilim ve felsefe dili olarak qagdag medeniyet seviyesinin gerekli luldigi biitun 
kelime ve kavramlari kargilayabilecek iqlek ve zengin bir kultur dili seviye- 
sine yiikselebilmektedir. 

2. Bu hedefe ula~abilmek i ~ i n  Turk diline kendi yap1 ve igleyi~ ozellik- 
lerine uygun milli bir geligme yolu ~izmek gerekmigtir. Osmanl~ impara- 
torlugu, qe~itli milletleri Osmanllllk bail altlnda birlegtirmege qaligan 
karma bir devlet yaplslna sahip oldugu gibi, diliiniz de o devrin sosyal 
gartlar~nln ve kultur yaplslnln geregi olarak Osmanlzca dedigimiz Arap~a ,  
F a r s ~ a  ve Turk~enin kar~gmas~ndan olugmug karma bir dil yaplslna sa- 
hipti. Arapqa ve Farsqa kelimeler yolu ile, dilimizde, farkli dil ailelerinden 
gelen bu dillerin gramer kurallari da taht kurmug oldugundan, bu durum 
Turkqenin dil kurallarini korlegtirmig; dolayisiyla kendi kendini geligtirme 
yollarlnl tlkamlg bulunuyordu. Bu dil anlaylgina gore, en basit kavramlar 
bile tumturakli soyleyi~ bi~imlerine sokuluyordu. 17. yuzy~lln unlu nesir ya- 
zarl Nergisi'de goriildugu gibi bir tek d@iindukge kelimesi bile dest-i 
endige, keyziiwtpare-i muldhaza ile tahrik-i dtejddn-1 efkdr e t t ik~e kll~gina 
girebiliyordu. 

Mehtapll bir geceyi tasvir eden gairin ey gecenin yaldzzdan kanatlz 
perisi demesi kaballk say~liyor. incelik ve zarafet bunun ey peri-i zerrin- 
bdl-i leydl denmesini gerekli kiliyordu. Sehik yerine ic cekme denemiyor; 
konujma dili yerine lisan-1 tekellum, yazi dili yerine lisan-z tahrir gibi 
yabanci gramer ve kelime kaliplari tercih ediliyordu. Tanzimat ve Servet-i 
Funun devirlerindeki dili sadelegtirme gayretleri hedeflerine ulasmami~t~. 
Dilde millilegme yolunda onemli bir merhale olugturan Milli Edebiyat 
devrinin bu konudaki guurlu onculugiinu, Cumhuriyet devrinin devlet anla- 
ylgina paralel daha kapsamll ve sistemli bir fikir temeline yerlegtirmek 
gerekiyordu. Turkiye Cumhuriyeti, devlet felsefesi bakimindan milli devlet 
anlaylglna dayand& iqin, Tiirk dili de dil inkililbi ile bu devlet anlayig~nln 
ve milli kiiltur politikasin~n gerekli k~ldigi bir qerqeve i~ inde  ele allnm~gtlr. 

Bu temel gorugun uygulama safhasi, dilimizi Osmanl~can~n Turkqeye 
zarar veren puriizlerinden aylklama ve Turkqeye ma1 edilmemig olan yabanci 
kelimelerin yerlerine Tiirk~e karg~l~klari bulma qal~gmalar~n~ yonlendirmig- 
tir. Yer yer uzerinde ozel olarak durulmasl ve degerlendirilmesi gereken 
birtakim uygulama ve yontem piiriizlerine ragmen, 50 y~ldlr yapilagelen 
dilde Turkqelegme ~ahgmalan bu hedefe yonelmis olan ~aligmalardlr. 

3. Atatiirk'teki milliyet~ilik anlayigi, geqmigimize ve milli kultur deger- 
lerimize baghhkla, ~agda~lagmayi mezceden "milli bir qagdaglagma" niteligi 
tagidig~, O'nun dugunce sisteminde bilim ve a k ~ l c ~ l ~ k  hlkim oldugu iqin, 
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bu ozellikler Turk diline bakig a~isinda da kendini gostermigtir. Turk~enin 
yuzyillarca ihmal edilegelmig guzellik ve zenginliklerinin ortaya konabilmesi 
ve onun dunya dilleri arasindaki degerine yaragir bir seviyeye getirilebilmesi 
igin miistakil bir bilim kolu olarak ele alinmasi ve uzerinde kaynaklarina inen 
derinlemesine aragt~rmalar yapilmasi gerekiyordu. Ataturk, bu geregi gu soz- 
lerle ifade etmigtir : "Turk dili zengin genig bir dildir ; her nzefhumu (kavrami) 
ifadeye kabiliyeti vardzr. Yalniz onun butun varlzklarzni aramak, bulmak, 
toplamak, onlar uzerinde iglemek lizimdzr. Turk nzilletini ve Turk dilini mede- 
niyet tarihinin ve kultur dillerinin digmda gormenin ne yaman bir yanbg 
oldugunu biitiin diinyaya gtistereceg'iz." Igte 1932 yilinda o zamanki adiyla 
Turk Dili Tetkik Cemiyeti (daha sonraki ve bu gunku adiyla Turk Dil 
Kurumu) bunun i ~ i n  kurulmugtur. Ayrlca, 1936 yilinda Turk dilini ve Turk 
tarihini kaynaklarina inerek ve yan dallarinin yardimi ile de beslenerek 
aragtiracak, bu alanlar i ~ i n  gerekli bilim adamlarini da yetigtirebilecek ozel 
bir fakulte, Ankara Universitesine bail1 Dil ve Tarih-Cografya Fakultesi 
de kurulmug ve ogretime a~ilmig bulunuyordu. Boylece, Istanbul ve Ankara 
universitelerinde ve Istanbul Universitesi Edebiyat Fakultesine bag11 Tur- 
kiyat Enstitusunde Turk dili artik kendine yaragir ol~ulerle aragtirma ve 
inceleme konusu olarak ele alinip iglenmege baglanmigtir. 

Turk dilinin, VIII. yiizyildan XVI. yuzyila kadar uzanan devresinde 
nazlm ve nesir dili olarak Kokturk yazztlari, Kutadgu Bilig, Divanu LCgat-it- 
Turk, Dede Korkut gibi gaheserler yaratmig olmasina ragmen, Osmanli 
~m~arator lugunda sinirli bir aydinlar zumresine hitap eden Divan Edebiya- 
tinin ve Osmanllcanin baskisi altinda nasil unutulmug; belli bir aligkanligin 
etkisi ile nasil horlanmlg ve ii~uncii p l h a  itilmis oldugu hatirlanirsa, dene- 
bilir ki, Cumhuriyet devri, 2000 ylllik Turk tarihinde ilk defa olarak devlet 
elinin Turk diline bu kadar anlamli, bilin~li ve kapsamll olarak uzandigi 
mutlu bir devirdir. Dilimize kargl gosterilecek ilgi ve duyarlik baklmindan 
bu gun bizim de bunun bilincinde olmamiz gerekir. 

4. Ataturk'un Turk dilini yonlendirmek uzere verdigi direktiflerde, 
dil ile millet ve millet ile dil arasindaki bag bir bagka acidan, milli birlik ve 
butunlugii saglama a~isindan da yine on plilnda tutulmugtur. Bilindigi gibi, 
kultur, bir millete dinamizm veren, onun varllgini ve gelecegini guvence 
altina alan, bolunup par~alanmasina engel olan bir degerler butunudur. 
Ataturk, "Turkiye Cumhuriyeti'nin temeli kulturdiir", "Milli kultur en yuksek- 
te goz diktigimiz idealdir" sozleri ile bir yandan milli ozelliklere bag11 geligme 
ve ~agdaglagmaya igaret ederken, bir yandan da bu ger~egi goz onunde tut- 
mugtur. Milli kultur politikasi Ataturk devri devlet politikasinin temel unsur- 

Mahmut Atilll Aykut, TDK. Y~llrk 1944, S. 63;  Utkan Kocatiirk, Atatiirk'iin Fikir ve 
Diipinceleri, Ankara, Turhan Kitabevi 1984, s. 125. 
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lanndan biri olmugtur. Dil, kulturun en iyi koruyucusu ve aktarlcisl oldugu 
idn, dil inklldbi da milli devlet politikasina paralel bir milli dil anlaylg~na 
dayandinlmigtlr. 

Ataturk'un, Turk dilinin kaynaklarlna kadar inilerek ara~tirihp ince- 
lenmesini istemig olmasl, bilimin geregi digmda, ayni zamanda dil guurunun 
tarih guuru idne yerlegtirilmesi, geqmigimiz ve kulturiimuzle olan baglan- 
tlrnizln korunmasl amaclna da dayanmaktadlr. Bu baklmdan benimsenmig 
olan milli dil politikasinda, dilin sosyal yapiyl birlegtirici, butunlegtirici 
ve geligtirici fonksiyonlan da goz oniinde tutulmugtur. Ataturk'te bu ger- 
qekler gu sozlerle dile getirilmigtir : "Turkiye Cumhuriyetini kuran Turk 
halkz Turk milletidir. Turk milleti demek Turk dili demektir. Turk dili Turk 
milleti icin kutsal bir hazinedir. Cunku Turk milleti gecirdigi nihayetsiz fe- 
ldketler icinde ahldkznzn, an'anelerinin, hatzralarznm, menfaatlerinin, kzsacasz 
bugun kendi milliyefini yapan her geyinin dili sayesinde muhafaza olundu~unu 
goruyor. Turk dili Turk milletinin kalbidir, zihnidir." 

Milli birlik ve beraberligin ancak toplum fertlerini birbirine perqinleyen 
dille saglanabilecegi goz onunde tutuldugundan, dil inkilCbm~n hedefleri 
arasinda aydinlarin dili ile halkln dili, konugma dili ile yazl dili arasinda 
vaktiyle Osinanllca dolayis~yla ortaya qlkmlg olan aqikhgln kapatilmasl 
ilkesi de yer almig; boylece, Turkqeye birlegtirici ve butunlegtirici bir nitelik 
kazandlrllmak istenmigtir. 

5. Ataturk, diger alanlarda oldugu gibi milli egitim alan~nda da yenilq- 
menin ve qagdaglagmanin onculu~unu yapmlg bir devlet adamidir. Bu iti- 
barla uzerinde hassasiyetle durdugu konulardan biri de egitimde ikililigi 
kaldiran ve Tevhid-i Tedrisat Kanunu ile saglanmig olan egitim ve ogretim 
birligine paralel olarak, egitimi millilegtirmek ve o$etimi milli terbiyenin 
gerekli kildigl agk, anlagllw, duru ve yeterli bir milli egitim diline kavugtu- 
rabilmek olmugtur. Egitimin vasltasl dil, genig halk kitlelerine yayllabilmesi 
de dille mumkiin oldugu iqindir ki, dil inkil2b1, mill! egitim davasl agsmdan 
da buyuk bir onem tagiyordu. 

Milli, ahlaki ve kultiirel degerlerimizin ayakta kalmasmi, kiilturuiniiziin 
kugaktan ku~aga aktarllmaslnl ve geligtirilmesini, Ataturk ilke ve inlulap- 
larlnln anlagllmasmi, korunmaslnl ve yagatllmaslni saglayacak olan milli 
egitimimiz, ancak kendi yolunu bulmug, terimleri ve kelime hazinesi ile 
kendi kendine yetebilen geligmig ve zenginlegmig bir dille hedefine ulagtira- 
labilirdi. 

6. Turkqenin yuksek seviyede bir edebiyat, bilim ve felsefe dili haline 
gelebilmesi iqin, yalnlz gene1 dilin kelime hazinesini olugturan kavramlar 

Not 3'te g. e. ve Miijgan Cunbur, Alaturk ve Milli Kultiir, Kiiltiir Bakanllgl yay., Ankara 
1981, s. 35. 
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uzerinde durmak yeterli degildi. Ayn~ zamanda ~egitli bilim dallarin~n ihti- 
yaci olan T u r k ~ e  terimlerin de yapilmasl gerekiyordu. once orta ogretim 
terimlerinden baglanarak bu konudaki ~al~gmalara da aglrllk verilmeliydi. 
Yazida duguncenin guphe ve bulanlkllga yer verilmeyecek gekilde aqk ve 
se~ik olarak belirtilmesini gerekli bulan Ataturk, ogretimde eski gekillere 
bag11 terimlerin de Turk~elestirilmesini istiyordu. 1929 y~lindan bu yana, 
okullardan A r a p ~ a  ve Fa r s~a  derslerinin kaldlrllmlg olmas~, ogrencileri 
koru korune yiiruyen bir terim ezberciliginden kurtaram~yordu. ornek olarak 
bu gunkii aGz yerine zaviye, eaitlik yerine musavat, dortgen yerine murabba, 
dikdortgen yerine miistatil, u~gen yerine rnuselles, kup yerine mikrip, silindir 
yerine iistiivane, paralel kenar yerine mutevaziyiiladla, kimyadaki hidrojen 
yerine miivellidiilmri, oksijen yerine muvellidiilhumuza gibi karglliklari gostere- 
biliriz. Bu durum oteki bilim dallarina aktarilabilir. Oysa, milli temellere 
dayanan bir ogretim sisteminde terimlerin de Turk~e  olmasi gerekirdi. igte 
bu maksatla 1936 yilindan baglayarak terim ~aligmalarina da agirlik veril- 
migtir. Hatta cebir ve geometri terimlerinin Turkqelegtirilmesi ~aligmalarina 
baglangiqta Ataturk bizzat onculuk etmigtir. Bu gun matematik bilim da- 
linda kullandi~imiz aGz, yanda~ a~zlar, uggen, ikizkenar uggen, eakenar u~gen, 
dortgen, beagen, teget, yay, $ember, artz, eksi, Garpi, bolu gibi terimler, dog- 
rudan dogruya Ataturk'un kargilik bulmug oldugu terimlerdir. Ataturk, 
Turkiye Buyuk Millet Meclisinin 1938 yilini agg konugmasinda okunan 
yazisinda, o yil ogretime T u r k ~ e  terimler ile yazllmig kitaplarla baglanmig 
olmasini kultiir tarihimiz i ~ i n  onemli bir olay olarak "aydetmigtir. Terim 
konusundaki Caligmalarda Ataturk'ten sonraki yillarda genig bir deneme 
ve uygulama devresine girilmig ve epey yo1 alinmig olmasina ragmen, bu gun 
i ~ i n  Cegitli bilim dallarinda guvenilerek kullanilabilecek istikrarli bir terim 
sistemimizin var oldugu soylenemez. Terimlerimiz genellikle uzerinde 
ciddi ol~ulerle ~aligmalari gerektirecek bir durumdadir. 

Goruluyor ki, yukarida alti madde halinde ozetlemeye ~ahgtigimiz 
hususlar, Turk dilini zengin ve Cagdag bir kultur dili haline getirme hedefine 
yonelmig olan tedbirlerdir. Dilimiz 1932 yilinda baglatilan, bu CerCeve i~ in -  
deki ~aligmalarla, Cumhuriyet devrinde, 191 1-1923 ylllari arasim kaplayan 
Yeni Lisan hareketi ve Milli Edebiyat alumlnln ulagti@ noktadan baglaya- 
rak, Turk~elegme baklmindan buyuk bir yo1 almigtir. Eski yazlll kaynak- 
lanmizdan ve halk aglzlarindan kelime aktarma veya yeni yeni kelimeler 
turetme yolu ile, Turk~enin yap1 ve ozelliklerine uymayan yabanci kelime- 
lerin yerlerine T u r k ~ e  kargiliklar konmugtur. Boylece intihap/se~im, mah- 
rukatlyakzt, nri-~rirl~aresiz, nikbinliyimser, kat'iyyetlkesinlik, masuniyyet 
/dokunulmazlik, miicrim/su~lu, maznunlsanik, gayialsoylenti, plrismanl 

Atatiirk'iin S6ylev ve Dernecleri, C .  I .  Ankara 1961, s. 411. 
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yatzrzm, tolerans/hoggoru, zelzeleldeprem, deprenmek, kavgak, kznamak, 
tanzk, bilir kigi, gecekondu, sag'duyu, yer ~ekimi orneklerinde goriildiigii 
iizere, dilimiz birqok saglikli ve giizel kelimeye kavugmugtur. Tiirkiye, 
Tiirkoloji alaninda oldugu gibi Turk dili alaninda da yaptigi yayinlarla 
bir ana merkez olma ve bagka iilkelerdeki merkezlere onciiliik etme vasfini 
kazanabilmigtir. Aydinlarimizda bir ana dil sevgisi ve bagliligi da uyandiril- 
labilmigtir. Bunlar dil inkilbbinin ve Turk dili alanindaki qaligmalarin ortaya 
koydugu verimli sonuqlardir. Ancak, bu geligmeleri belirtirken, dil inkilb- 
binin ulagmak istedigi hedefler bakimindan bu gun agilmasi ve yenilmesi 
gereken bazi sorunlar ile kargi kargiya bulundugumuzu da unutmamak 
gerekir. Bunlardan birkaqina kisaca igaret etmek isterim : 

1. Dilimizde yerlegmig Dogu kaynakli kelimelerin yerlerine, bunlari 
saglam bir degerlendirmeden geqirmeden, mutlaka Tiirkqe kargiliklar koyma 
gayreti iqinde oldugumuz halde, Bat1 kaynakli kelimeler iqin buna paralel 
bir olqii kullanamayigimizdir. Gerqi diger iilkelerle olan qegitli ticari ve 
kiiltiirel iligkiler, ozellikle teknik alandaki bulug ve geligmeler, bir dilden 
digerine yabanci kelime girmesini kolaylagtiran etkenlerdir. Belki, dilin 
zenginlegmesi bakimindan bazi hallerde normaldir de. Ancak, bu tiirlii 
kelimelerin bir dilde yayginlik kazanacak kadar qogalmasi, o dilin yeni bir 
bask1 altinda kaldiginin ve kendi kendini yonlendirebilecek bir igleklige 
kavu~turulamamig oldugunun delilidir. Bu gun oniimiize aqtiBmiz herhangi 
bir gazete ve dergi siitunlarinda bile goziimiize iligen ambargo, aksiyon, 
bukle, desinator, degarj, evaze, enstruman, finansman, empoze, kagkol, 
gardrop, kuafor, losyon, misyon, operasyon, pasaj, plritform, personel, prova, 
poget, potansiyel, rovang, stabilite, notralize gibi yiginlarca ornek, dilde yaban- 
cilagmanin bir bagka belirtisidir. Biiyiik gehirlerimizin gozde semtlerindeki 
magaza, otel, sinema, pastahane, restoran, gazino gibi birqok ig yerinin bir 
ragbet ve iistiinliik olqiisii sayilarak yabanci adlarla adlandirilmig olmasi da 
bu durumun tipik belirtileridir. Buna, Tiirkqe yerine yabanci dilde egitim 
yapan okullarin moda halinde yayginlagmig olmasini da ekleyebiliriz. Burada, 
bir yabanci dili qok iyi ogrenmek veya ogretebilmekle, egitim ve ogretimde 
yabanci dili ana dilin yerine geqirme durumunu birbirine karigtirmamak 
gerekir. 

2. ikinci sorun, bilim dilimizin Tiirkqelegtirilmig, istikrarli bir terim 
sistemine kavugturulabilmesi ile ilgilidir. Bu konuya yukarida igaret etti- 
gimiz iqin, burada tekrar donmek istemiyoruz. 

3. Diger bir sorun, Tiirkqelegtirmenin olqii ve sinirinin iyi kavranama- 
mig olmasindan kaynaklanmakta ve dilimizi zenginlegtirme ilkesine ters 
diigmektedir. Tiirkqedeki yabanci kokenli kelimeleri nitelikleri bakimindan 
ikiye ayirabiliriz. Bunlarin bir kismi, aslinda yabanci kokenli olduklari 
halde, uzun yiizyillar boyunca Tiirkqenin kendi potasinda eritilerek Tiirkqe- 
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legtirilmig olan kelimelerdir : akzl, agk, hatv, hatzrlumak, lzak, heykel, 
kafa, kalp, kitap, defter, eser, millet, devlet, jair, juphe, sokak, jehir gibi 
kelimeler bu tiirdendir. Biz bu gun artik ne merdiven'in nerd-brin'dan gel- 
digini ne de tavla'nin tavila'dan giktibni diigiinuriiz. Cargamba'yi gehar- 
jenbe (yani 4. gun) olarak degil, haftanin 3. giinii olarak biliriz. Bunlar 
dilimizin kelime hazinesini zenginlegtiren, ayrlca, yarattiklari deyimlegmig 
gegitli soz kaliplari ile (kalp kirmak, kafaya almak, akil akildan iistiin 
olmak v.b.) Tiirkgeye anlam zenginligi kazandiran ve ufkunu genigleten 
kelimelerdir. Dilirnizin kiiltiir servetidir. Onun iqin Tiirkwlegtirme qallgma- 
larinda iizerinde durulacak ve degigtirilecek olanlar bunlar degildir. Ayik- 
lanrnasi gerekenler, kurallari ile birlikte gelip de dilimize sindirilememig 
ve dilin geligmesini engellemig olan egreti kelimelerdir : fucceten (birdenbire, 
ani olarak), te'yid (dogrulama), iane (yardim), tenevvur (aydinlanma), 
zi-nufuz (niifuzlu, giiqlu), tevahhuj (urkiintii), enformasyon (danigma), 
lciyemut (oliimsiizliik), kroki (taslak), entellektuel (aydmn) gibi. Kaldi ki, 
artik bu turlu kelimeler de kullaniligtan diismiig bulunmaktadir. 1932 yllinda 
Ataturk'un direktifi ile hazlrlanan galigma programinda bu husus pek 
isabetli bir tespit ile "yazz dilinde Turkgeye yabancz kalmrg unsurlarin atzl- 
masi" geklinde yer almlgtir. Durum boyle iken, birinci grupta belirttigimiz 
Turkgelegmig kelimeler igin meseld kitap, ve eser igin yapzt, hatzrlamak 
iqin anzmsamak, akil igin us, cahil iqin bilisiz, agk iqin sevi, kultur idn ekin 
gibi yapilarl da sagliksiz olan birtakim kargillklari kullanmakta direnmek 
ve bunlarin Turkgeyi geligtirecegini sanmak boguna bir gayretkegliktir. 
Cunku, Hey'et-i Temsiliye gibi tarihi bir terimi bile yer yer Temsilciler Kuru- 
lu'na, Medeni Kanun'u Uygarhk Kanunu'na geviren boyle bir tutum dilimizi 
gu gikmazlara dogru suriiklemektedir : 

4. Oz Tiirkgecilik tutkusu ile, soz geligi guphe ile kujku arasindaki anlam 
farklni hesaba katmadan ~uphe igin gerekli gereksiz her yerde kugku'nun; 
adam, insan, gahis, fert, kimse, kiji gibi kelimelerle kargilanan farkli kavram- 
lar igin hep k i~ i ;  sebep, vasrta, dolayz, dolayzszyla anlamlari iqin hep neden 
(Cumhuriyet bayrami nedeniyle geldi v.b.), kelimesinin kullanilmakta 
olugu, bu kelimelere birden fazla kavram ve anlam yiiklediginden, dilde zaylf- 
lamaya, anlatim giicu balumindan gerilemeye ve kelirne hazinesini uq dort 
bine indiren kisirlagmaya yo1 agmaktadir. Bunun dil inkildbinin hedefine 
ters dugtugunu hatirlatmaga gerek yoktur saniyoruz. 

Bir de gozumuze sik sik iligen bir husus, yeni kelimelerimizin yerli 
yerinde kullanilamamig olmasidir. Ciddi bir inceleme yazisinda gozumuze 
iligen "Turkiyede igsizligi doguran en onemli sorun nufus arty hzzzdzr. ikinci 
buyuk sorun sermaye birikimi degijikligidir" ciimlelerindeki sorun'un yanli~ 
olarak sebep yerine kullanilmig olmasi tipiktir : Nufus artigi igsizligin sorunu 
degil, sebebidir. Soruil olan igsizliktir. Ne yazik ki bu turlii ornekler istisna 
slnirlni agacak kadar kabariktir. Konugma ve yazilarimizda dikkatli olursak 
bunlari elbette kolaylikla onleyebiliriz. 
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5. Dikkat edilecek bir diger onemli nokta da T u r k ~ n i n  kurallarina 
ters dugen, yapisi yanlig kelimeleri kullanma ozentisine kapilmamaktadlr. 
Bir dilin grameri, dil ile dugiince arasindaki saglam baglanti ve dengeyi 
kuran ol~uler butunudur. Bu ol~ulere ters dugen ornekler dil ile dugiince 
arasinda kopukluk yaratacagindan, kavram bulanikligina ve ifade gucu- 
nun zaylflamasina yo1 a~acaktir. Diyelim ki, hatzrlamak yerine anzmsamak, 
dQunce ve fikir yerine dQun kullaniyoruz. Turk~ede -zmsamak eki yalniz 
isim soylu kelimelere getirilebilir. Benimsemek, azzmsamak, kugumsemek 
gibi. Ekin gorevi de "bir geyi oyle kabullenmek, oyle gormekVtir. Bunu, 
anmak gibi bir fiile getirmek mumkun degildir. Ciinku dil, bu yanlig ku- 
ruluga bakarak, anlamsamak, tutumsamak, katzmsamak, sapmsamak gibi 
benzer ornekler turetemeyecegine gore, bu sekil, dilde donmug ve taglagmig 
bir ornek olarak kalacaktir. Ayrica, dil ile dugunce ve dil mantigi arasindaki 
normal baglanti da kopacak, dolayisiyla dilin yaraticllik ve iglekligini de 
engellemig olacaktlr. Bazi kimselerce "fikir" ve "dugunce"yi kargilamak 
uzere kullanilan dQun ile kargzn (bir geye kargilik olarak, ragmen) gibi 
kelimelerin durumu da aynidir. Burada aydmlarimiza ve genderimize 
dugen gorev, dilimize ana dil sevgisi yaninda ayni zamanda bir ana dil bilinci 
ile de baglanmaktv. Dil inkildbinin ~izilen hedeflerine ulagabilmesi, yalnlz 
yazarlarm ve bilim adamlarinin degl, ayni zamanda butun aydlnlarimlzin 
ve gen~lerimizin de bilin~li katkisinl beklemektedir. 

Belirtmege ~aligtigimlz hususlar, zorlamaya gitmeyen, ifadedeki gu- 
zelligi, dildeki tabii ol~ulerde ve tabii anlatigta arayan uslQp ozellikleri aGi- 
sindan da onemlidir. 

Ataturk, Turk ~ocugunun nasil yazmasi gerektigini agklayan bir soh- 
betinde goyle diyor : "Turk ~ocuklarznz, onlarz, kafalardaki kabiliyetleri, 
Turk karakterlerindeki sa~lamlzklarz, Turk duygularzndaki yukseklik ve 
geniglikleri kendilerini hie zorlamadan nature1 bir tarzda ve oldug'u gibi ifa- 
deye alzgtvmak. 

Bunlar yapzlznca netice gu olacakta: Turk cocugu konugurken onun 
beyan ve anlatzg tarzz, Turk cocugu yazarken onun ifade ve usliibu, kendisini 
dinleyenleri oizun yurudug'u yola gorutebilecek, bu kabiliyeti sayesinde Turk 
cocug'u kendisini dinleyen ve yazzsznz okuyanlarz pegine takarak yuksek bir 
Turk iilkiisiine ulagtvabilecektir." 

Dil ile millet varligi arasindaki iligkide bizlere dugen gorev, en veciz 
ifadesi yine Ataturk'un "Milli his ile dil araszndaki bag' gok kuvvetlidir. 
Dilin milli ve zengin olmasz, milli hissin inkigafinda baglzca muessirdir. Turk 
dili, dillerin en zenginlerindendir. Yeter ki bu dil guurla iglensin" sozlerinde 
bulunmaktadir. 

Afen fnan, Ataturk Hakkznda Hatzralar ve Belgeler, Turkiye Bankasr yay. 1959, s. 273. 
Sadri Maksudi Arsal, Tiirk Dili &n, Turk Ocaklarr 1lim ve San'at negr. 1930, i~ kapak 

sayfasr. 


